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Bevezetés

A honfoglalás után őseink államalapítása együtt jár az államhatalom meg
szervezésével, védelmi rendszerének kiépítésével. Történelmi tanulmányainkból 
jól ismert folyamatról van szó, amely nem egyik napról a másikra ment végbe.
A fiatal magyar állam két hatalmas birodalom —  nyugatról a német-római, ke
letről a bizánci császárság —  közé ékelődött. Az ország függetlenségét fe
nyegető külső támadások mellett a belső felkelések ("pogánylázadások") is 
veszélyeztették az új rendet.

A királyi hatalom alapját a királyi vármegyerendszér, az ország bizton
ságát pedig a határispánságok biztosították. E szervezeti formákon belül ál
talában sánccal, földhányással védett székhelyek, fontosabb útvonalalak védel
mére épített erődítmények, ritkább esetben —  olasz, német vagy bizánci pél
dára —  várak épültek. A kővárak, pl. Esztergom, Komárom előnyét a gyengébb 
védelmet biztosító földvárakkal szemben a tatárjárás pusztítása bizonyította. 
Ezeket a várakat a tatárok nem tudták elfoglalni. A tatárdólás után IV.Béla 
királyi rendelettel szorgalmazta az erős kővárak építését, lemondva a kirá
lyi várbirtokrendszer szerepéről. így a XIII. században a világi és egyházi 
nagybirtokok hatalmának növekedését ezek a kővárak is biztosították és a feu
dális anarchia tűzfészkévé váltak.

Az ország egységét veszélyeztető kiskirályok uralmát az Árpád-ház kiha
lása után nehéz küzdelemben Károly Róbert törte meg. E küzdelemben szövetsé
gesei az árútermelés és kereskedelem fellendülésével meggazdagodó, önállósá
gukért is harcoló városok voltak. A földesúri joghatóság alól felszabaduló 
szabad királyi városok a várépítés új korszakát nyitják meg.

Haditechnikai szempontból minőségi változás következik be a XIV. század
ban az ágyú és a XV. század elején a puska megjelenésével. A korábban bevehe-
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tétlennek hitt várak is megvívhatókká váltak. De ez a fejlődés teremtette 
meg a várépítés gyakorlati tevékenységét megalapozó hadmérnöki elméletet, a- 
melyenk olyan művelői voltak, mint Leonardo da Vinci.

A középkori Magyarország a központosított rendi állam megteremtésével 
érte el hatalmának csúcsát, de ezzel egyidőben déli határai már a török b i - . 
rodalom közvetlen fenyegetésének voltak kitéve. A török 1439.-ben Szerbia 
egész területét elfoglalta és így a Duna vonala állandó fenyegetésnek ki
tett hadszíntérré változott, megnövekedőit a Duna menti várak jelentősége.
Ez a szerepük a középkori Magyarország összeomlásáig volt meg. Az ország há
rom részre szakadásával a hosszú török fennhatóság alatt ezek a középkori 
várak a török birodalom belső váraivá váltak és megmaradtak a középkori fej
lettségi szinten, majd csak a török elleni felszabadító harcok során váltak 
ismét jelentőssé, de akkor már az ú.n. modern sáncrendszerre való kiépítésük 
történt meg (pl. Pétervárad).

A Duna vonalának —  mint Pannónia provincia-határának —  biztosítására 
összefüggő védelmi rendszert a rómaiak építettek ki, amelynek feltárt erős
ségeit az 1. ábra szemlélteti. Legtöbb esetben ezek jelentették a középkori 
várak, várrendszerek kiépítésének közvetlen előzményeit is. A 2. ábrán a 
Duna menti kereskedelmi útvonal, illetve a dunai közlekedés ellenőrzésére, a 
fő átkelési helyek védelmére kiépült középkori várakat tüntettem fel a XV. 
századi állapotnak megfelelően. E várak között fontos helyet foglal el a 
Száva-torkolattól a Vaskapuig található várak sora.

Az ember ösztönös építésföldtani tevékenysége jól nyomon követhető la
kóhelyének védelmére, megszerzett hatalmának biztosítására épített létesít
ményeinek vizsgálatánál. Az ösztönös építésföldtani tevékenység, a hagyomá
nyok továbbélésével, a tapasztalatok átadásával és az új —  főleg technikai 
—  ismeretek gyarapodásával tudatos tevékenységgé formálódott. Visszatekint
ve állíthatjuk, hogy a várépítők nemzedékeinek hosszú során keresztül "jó 
mérnökgeológusok" voltak.

Várak építésénél jól kihasználták a morfológiai adottságokat, ami egy
részről a védeni vagy ellenőrizni kívánt terület nagyságát, másrészről a vár 
egyes létesítményeinek —  falak, bástyák, lakó- és tároló helyek —  megépí
tését, bővítését, használhatóságát biztosította.

A Duna-menti váraknál morfológiai adottság függvényében, a várépítés 
két alaptípusát különíthetjük el, éspedig a folyó melletti hegyekre épült 
ú.n. magasvárakat és a síkvidéki vizivárakat. A középkori Magyarország déli 
határvidékén lévő jelentős Duna-völgyi várak a Fruska Gora és a Vaskapu
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között mindkét csoportba tartozó várat, várromot találhatunk.
E várak építésénél az építőknek olyan komplex építésföldtani feladat

sort kellett megoldani, amelynek célja a vár és ezen keresztül a Duna-völgy 
védelme volt és ehhez kellett az adott területen az alapozási, a víz- és é- 
pítőanyag beszerzési kérdéseket megoldani, a kiszolgáló közlekedési útvona
lakat kiépíteni, a sziklarézsűk állékonyságát —  mint a várak védelmi rend
szerének fontos részét —  biztosítani.

A földtani adottságok kihasználásának szép példáit figyelhetjük meg 
néhány kiragadott példán.

A petrovaradini (péterváradi) vár á Duna jobb partján a Fruska Gora K-i 
részén a hegyvonulat tengelyét alkotó kristályos palák elszakadt rögjén áll. 
Környezetében a felszínen fiatalabb képződmények vannak. A rögöt alkotó 
kristályos palák közé alárendelten diorit, amfibolit és szerpentin telepek 
szorultak. A vár alatti rögöt Koch szerpentinnek, erősen elváltozott klori- 
tosodott, epidioritnak, míg Kispatic zöldpalának írta le. Kispatic észlel
te, hogy a dőlt rétegek közé kréta kori trachit nyomult be.

A beogradi (belgrádi) vár a Rudnik hegység legészakibb nyúlványának az 
Avala hegy lábának térségében lévő hátság meredek letörésén áll, amely köz
vetlenül a Duna és a Száva összefolyása fölé magasodik. A kréta kori mészkő 
rétegeket (a Tasmajdanon kőfejtőkben művelték) a vártól K-re mio-pliocén 
congeriás alsó rétegek, míg a vár területén pleisztocén kori lösz fedi.

A smederevói (szendrői) vár a Duna jobb partján a űezava folyó torko
latánál, a hordalékkúpon épült. Az Avala hegy K-i lábához csatlakozó lapályt, 
amelyet a Morava és a űezava folyók fiatal üledéke töltött fel, a Dunától 
távolodva neogén dolomitok alkotják.

A golubaci (galambóci) vár a Duna jobb partján, a neogén dombvonulatból 
kiemelkedő jura- mészkő szirtre épült. Ebben a mészkőben több barlang is 
van. A vár előterében lévő neogén öböl NY-i irányban a Morava folyó öblével 
áll összeköttetésben. A vártól K-re az alaphegység kristályos palákból és 
mészkövekből —  felső júra kori zátonymészkó és kréta kori tömött mészkövek
ből —  álló sávos felépítésű részei vannak a felszínen, amelyeken keresztül 
miocén kori andezit feltörések vannak.

Az említett várak közvetlen környezetéről az 1968.-ban kiadott,
1:200.000 méretarányú jugoszláv földtani térképek másolatát mellékelem.

A témában elmélyülni kívánók számára néhány irodalmi lehetőséget adok 
meg, amelyeket az ismertető összeállításához magam is felhasználtam.
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1. ábra : A Duna-menti római erődrendszer (limes)
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2. ábra: A Duna-menti kereskedelmi út védelmére 
épült várak a XV. században
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A ma látható erődrendszer 
a török veszély elmúltával 
1692-1780 között épült és 
a "Duna Gibraltárja" néven 
emlegették a 112 hektár 
területen épült, több övezet
ből álló erősséget. Kazamata 
hálózata 16 km hosszúságú. 
Falai között 1951.-ig 
katonaság állomásozott.
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3/a ábra: NÖVI SAD területének földtani térképe 
(Péterváradi vár +)

A középkori vár 
helyén épült bonyolult'erőd- 
rendszer, amely Belgrád 
1717. évi visszafoglalása 
után épült. Felső- és Alsó- 

^  várra tagozódik. A 
régi metszeteken lát

ható tornyos középkori várnak 
alaprajzi nyomai ezen belül 
csak néhol figyelhetők meg, 
de elpusztultak a vár belse
jében lévő barokk kori 
paloták, arzenálok is.

3/b ábra: BEC^.AD területének földtani térképe 
(Belgrádi vár +)
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3/c ábra: SMEDEREVO területének 
(Szendrői vár +)

A szabálytalan háromszög 
alaprajzú várat a XV. 
században a konstanti
nápolyi erődítések min
tájára építették. Ma is 
25 tornya és csipkézetes 
mellvédű falai láthatók. 
Helyreállítására még csak 
tervek készültek el.

földtani térképe

A középkori vár felső 
várának bástyái és 
falmaradványai magasodnak 
a megemelt szintű Duna 
fölé. A vár alsó 
részének maradványai 
víz alá kerültek.

3/d ábra: GOLUBAC területének földtani térképe 
(Galambod vár +)
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JELMAGYARÁZAT
M = 1:200000 földtani térképekhez

homokos-kavics, iszap
folyóvizi hordalék változó vastagságban

holocén homok és agyag 

holocén mocsári üledék

holocén és pleisztocén lösz

miocén andezit

márgás agyag (Pannon)

miocén kongeriás alsó rétegek

diabáz, dolerit

tömött mészkő

zátonymészkő

agyagpala
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Engineering geological features for the 
medieval fortress constructions

Miklós Gálos

For the sake of the defensa of Hungary, Kings Béla XV and 
Róbert Károly opened new fortress construction periods in 
12^1 and 13^0, respectively. The strongholds situated at 
the southern borders became very important defensive cen
ters because of the Turkish appearance, A part of the fort
ress were built on the mountains situated adjacent to the 
rivers /" high-fortress"/; the other part of the fortress 
were built on the planes / ” water-fortress"/.
The most important defensive fortress system along the sout
hern border of the mediaval Hungary comprises the strong
holds situated along the valley of the Danube until the 
Fruska Gora,
The most important fortresses were at Pétervárad-Nándorfe- 
hérvár /Belgrád/ at Szendrő and at Galambóc,

17o


